
 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Κατάταξη  Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε 

κατηγορίες Μετάθεσης - Μοριοδότηση» 

     Σε απάντηση στο έγγραφό σας με αρ. Πρ. 9026/13-1-2017 σχετικά με τη γνωμοδότηση 

του Συλλόγου μας για την κατάταξη των σχολικών μονάδων σε κατηγορίες Μετάθεσης-

Μοριοδότησης και λαμβάνοντας υπόψη το ΠΔ.111 16/10/2016, σύμφωνα με το οποίο κινείται 

εκ νέου η διαδικασία στην οποία η εκπαιδευτική κοινότητα καλείται να καταθέσει τις 

προτάσεις της για την αναμοριοδότηση των σχολείων μας, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα 

καταθέτουμε, την  πρότασή μας για μια ολοκληρωμένη αλλά παράλληλα δίκαιη και 

αντικειμενική αναμοριοδότηση των σχολείων που ανήκουν στο Σύλλογο Δασκάλων και 

Νηπιαγωγών Νάξου, Αμοργού και Μ. Κυκλάδων.  

Συγκεκριμένα, αφού λάβαμε υπόψη τα όσα αναφέρει το ΠΔ.111 16/10/2016, σχετικά 

με τις παραμέτρους που θα ληφθούν υπόψη στην κατάταξη, τις προτάσεις των υπόλοιπων 

Συλλόγων Κυκλάδων, καθώς και την προτεινόμενη μοριοδότηση που μας απέστειλε ξεχωριστά 

ο κάθε σύλλογος διδασκόντων των σχολικών μονάδων ευθύνης του Συλλόγου μας για τις 

σχολικές μονάδες στις οποίες υπηρετούν, οι οποίοι είναι οι άμεσοι γνώστες των συνθηκών 

που επικρατούν στην εκάστοτε σχολική μονάδα, καταλήξαμε στο ότι με βάση τα παρακάτω 
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(i) τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων, 

(ii) τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών, 

(iii) την οργανικότητα, 

(iv) την απόστασή τους από την έδρα του Νομού, 

(v) τις συγκοινωνιακές συνθήκες και 

(vi) το υψόμετρο 

η αναμοριοδότηση για το ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων είναι ανάγκη να πραγματοποιηθεί και με 

ορισμένες ακόμη  προϋποθέσεις. Όλες οι σχολικές μονάδες του Συλλόγου μας , αλλά και των 

Κυκλάδων στο σύνολό τους παρουσιάζουν ιδιαίτερα έντονα τα χαρακτηριστικά της 

νησιωτικότητας και με όσα προβλήματα, δυσκολίες, ανεπάρκειες συνεπάγεται αυτό, με 

αποτέλεσμα κάθε χρόνο να έρχονται αντιμέτωπες με τη δυσκολία κάλυψης των οργανικών και 

λειτουργικών κενών, κάτι το οποίο αποτελεί ίσως το σημαντικότερο παράγοντα, ώστε όλες οι 

σχολικές μονάδες των Κυκλάδων να μοριοδοτηθούν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, τέτοια που 

να δίνονται κίνητρα στις/στους εκπαιδευτικούς, ώστε να αποτελούν τις πρώτες τους επιλογές 

για διορισμό σε αυτές.  

 Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νάξου, 

Αμοργού και  Μ. Κυκλάδων προτείνει στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Κυκλάδων, καθώς και στους 

Αιρετούς εκπροσώπους του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων την παρακάτω αναμοριοδότηση: 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΟΡΓΑΝΙ-ΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΗΣ-
ΘΟΛΑΡΙΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ 

ΙΓ 6Θ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 

ΙΓ 2Θ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ 

ΙΓ 2Θ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ 
ΑΜΟΡΓΟΥ 

ΙΓ 2Θ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΔΟΝΟΥΣΑΣ 

ΙΓ 2Θ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

ΙΓ 1Θ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟ 

http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-egialis-tholarion-amorgou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-egialis-tholarion-amorgou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-arkesinis-amorgou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-arkesinis-amorgou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-katapolon-amorgou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-katapolon-amorgou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-choras-amorgou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-choras-amorgou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-donousas/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-donousas/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-panagias-iraklias/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-panagias-iraklias/


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ 

ΙΓ 2Θ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ 

ΙΓ 2Θ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟ 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 

ΙΓ 1Θ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 

ΙΓ 1Θ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ 

ΙΓ 1Θ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 

ΙΓ 1Θ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΝΟΥΣΑΣ 

ΙΓ 1Θ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

ΙΓ 1Θ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ 

ΙΓ 1Θ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ 

ΙΓ 1Θ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟ 

Όλες οι παραπάνω σχολικές μονάδες προτείνουμε να μοριοδοτηθούν με την ανώτερη 

κατάταξη-μοριοδότηση, καθώς με βάση και τα κριτήρια που θέτει το Π.Δ.111, ο πληθυσμός 

τους είναι πολύ μικρός στον αριθμό, ανήκουν ήδη στην κατηγορία των Δυσπρόσιτων, οι 

συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών είναι δυσμενέστατες, το κόστος της ζωής στα 

παραπάνω νησιά είναι ιδιαιτέρως υψηλό σε ότι αφορά τη διαμονή, τη διατροφή αλλά και τη 

μετακίνηση εντός και εκτός των νησιών, όπως επίσης και η ανεπαρκής υγειονομική 

περίθαλψη, καθιστά την καθημερινότητά τους ακόμη δυσκολότερη. Οι συγκοινωνιακές 

συνθήκες είναι δυσχερέστατες, ειδικά το χειμώνα καθώς συνδέονται ελάχιστες φορές με τον 

Πειραιά (περίπου 3 φορές τη βδομάδα) και με τη Σύρο (πρωτεύουσα του Νομού) αφού 

φτάσουν πρώτα Νάξο (αν το επιτρέπει ο καιρός κάθε μέρα μιας και η σύνδεση γίνεται με 

μικρό καράβι), μπορούν να συνδεθούν μόνο 4 φορές τη βδομάδα, όπου πολλές φορές δεν 

εξυπηρετούν οι μέρες και οι ώρες των δρομολογίων.  

http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-koufonision/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-koufonision/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-schinousas/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-schinousas/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/nipiagogio-egialis-amorgou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/nipiagogio-arkesinis-amorgou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/nipiagogio-katapolon-amorgou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/nipiagogio-choras-amorgou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/nipiagogio-donousas/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/nipiagogio-iraklias/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/nipiagogio-schinousas/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/nipiagogio-koufonision/


Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι οι λόγοι για τους οποίους προτείνουμε τη 

μοριοδότηση ΙΓ και στο 6/Θ Δημοτικό Σχολείο  ΑΙΓΙΑΛΗΣ-ΘΟΛΑΡΙΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ είναι γιατί 

ανήκει στα δυσπρόσιτα σχολεία, λειτουργεί ως διεδρικό, φέτος λειτουργούσε ως 4/Θέσιο  και 

τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μια φθίνουσα πορεία μαθητικού δυναμικού. Για όλους 

λοιπόν τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι, κρίνεται αναγκαίο οι σχολικές μονάδες της 

Αμοργού, Δονούσας, Ηρακλειάς, Κουφονησίων και Σχοινούσας να καταταγούν αυτομάτως 

στην κατηγορία ΙΓ. 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΑΞΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΟΡΓΑΝΙ-
ΚΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ 
Η 7Θ 

  

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ 
Η 12Θ 

  

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ 

Η 12Θ 
  

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ 

Η 6Θ 
  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ 
ΝΑΞΟΥ  

Ι 6Θ 
  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ ΝΑΞΟΥ 

ΙΓ 4Θ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΝΑΞΟΥ 

ΙΓ 1Θ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ 

Ι 4Θ 
  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΙΝΑΔΟΥ ΝΑΞΟΥ 

Ι 4Θ 
  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ ΝΑΞΟΥ 

ΙΑ 3Θ 
  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΝΑΚΟY ΝΑΞΟΥ 

ΙΓ 1Θ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΝΙΔΑΡΟΥ ΝΑΞΟΥ 

ΙΒ 3Θ 
  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ 

ΙΓ 1Θ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΝΟΥ ΝΑΞΟΥ 

ΙΓ 1Θ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΑΝΩΝ ΝΑΞΟΥ  

Ι 4Θ 
  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΗΣ ΝΑΞΟΥ  

ΙΓ 2Θ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟ 

http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-egialis-tholarion-amorgou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/3o-dimotiko-scholio-choras-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/4o-dimotiko-scholio-naxos/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-agiou-arseniou-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-agiou-arseniou-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-apiranthou-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-apollonas-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-vivlou-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-glinadou-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-damariona-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-danakoy-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-kinidarou-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-koronidas-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-koronou-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-melanon-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-monis-naxou/


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 

ΙΑ 1Θ 
  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΓΚΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ 

ΙΑ 1Θ 
  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ 

ΙΒ 7Θ 
  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ 

ΙΑ 2Θ 
  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΝΑΞΟΥ 

ΙΑ 1Θ 
  

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 

Ι 2Θ 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΝΑΞΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ  

ΟΡΓΑΝΙ-
ΚΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ 
Η 2Θ 

  

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ 
Η 2Θ 

  

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ 
Η 1Θ 

  

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ 
Η 2Θ 

  

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ 
Η 2Θ 

  

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 
Ι 1Θ 

  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 3ο ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ 
Η 2Θ 

  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 4ο ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ 
Η 2Θ 

  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΝΑΞΟΥ 

Ι 2Θ 
  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ ΝΑΞΟΥ 

ΙΓ 1Θ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΝΑΞΟΥ  

ΙΓ 1Θ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ 

Ι 1Θ 
  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΝΑΔΟΥ ΝΑΞΟΥ  

Ι 1Θ 
  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΙΝΑΔΟΥ ΝΑΞΟΥ 

Ι 1Θ 
  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ ΝΑΞΟΥ 

ΙΑ 1Θ 
  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΝΙΔΑΡΟΥ ΝΑΞΟΥ  

ΙΒ 1Θ 
  

http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-potamias-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-sagkriou-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-filotiou-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-chalkiou-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/dimotiko-scholio-chimarros-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/idiko-dimotiko-scholio-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/nipiagogio-agiou-arseniou-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/nipiagogio-apiranthou-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/nipiagogio-apollona-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/nipiagogio-vivlou-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/nipiagogio-galanadou-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/nipiagogio-glinadou-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/nipiagogio-damariona-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/nipiagogio-kinidarou-naxou/


ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ  

ΙΓ 1Θ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΝΟΥ ΝΑΞΟΥ 

ΙΓ 1Θ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΑΝΩΝ ΝΑΞΟΥ  

Ι 1Θ 
  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΝΗΣ ΝΑΞΟΥ 

ΙΓ 1Θ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΓΚΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ 

ΙΑ 1Θ 
  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ 

ΙΒ 2Θ 
  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ 

ΙΑ 1Θ 
  

ΝΑΞΟΣ 

Όσον αφορά τις σχολικές μονάδες που βρίσκονται στο νησί της Νάξου προτείνουμε την 

παραπάνω μοριοδότηση, όχι μόνο γιατί πληρούν όλα τα κριτήρια που αναφέρονται στο Π.Δ. 

111 αλλά και γιατί λάβαμε υπόψη μας παραμέτρους και συνθήκες που επικρατούν στο νησί 

αλλά και σε σχέση με άλλα νησιά και περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα, 

λόγοι νησιωτικότητας και ορεινότητας, με ένα κόστος διαβίωσης πολύ υψηλό ειδικά μετά την 

αύξηση του Φ.Π.Α.. Ακόμη μια σημαντική παράμετρος,  οι κάκιστες συγκοινωνιακές συνθήκες, 

καθώς από τύχη έχουμε αεροπορική σύνδεση με την Αθήνα από μια μικρή αεροπορική 

εταιρεία και φυσικά όχι κάθε μέρα, μιας και οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες θεωρήσανε ότι 

είναι πιο κερδοφόρα η τουριστική περίοδος, με ένα  απαγορευτικό κόστος εισιτηρίου. Στη 

συνέχεια, καθημερινά το χειμώνα συνδεόμαστε 2 φορές με Αθήνα ακτοπλοϊκώς εκτός του 

Σαββάτου 1 φορά, με ένα κόστος εισιτηρίου το οποίο κάθε χρόνο αυξάνεται. Επίσης, εξίσου 

σημαντική είναι η παράμετρος της απόστασης από την πρωτεύουσα του Νομού (σχεδόν 60 

χλμ σε ευθεία) όπου είναι 2,5 ώρες σχεδόν ο χρόνος ταξιδιού και με 4 φορές εβδομαδιαία 

σύνδεση, όπου πολλές φορές δεν εξυπηρετούν οι μέρες και οι ώρες των δρομολογίων. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι,  ακόμη μια σημαντική παράμετρος είναι η ελλιπής υγειονομική περίθαλψη, 

με ένα κέντρο υγείας να υπολειτουργεί και να παρουσιάζει ελλείψεις ακόμη και σε βασικές 

ιατρικές ειδικότητες. Για όλους τους παραπάνω λόγους που αναφέρθηκαν προτείνουμε τη 

συγκεκριμένη μοριοδότηση, η οποία θεωρούμε ότι είναι αυτή που κρίνεται αναγκαία. 

 Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί, ότι οι λόγοι για τους οποίους προτείνουμε τη 

μοριοδότηση ΙΓ και στο 4/Θ Δημοτικό Σχολείο ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ είναι γιατί ανήκει στα δυσπρόσιτα 

σχολεία, βρίσκεται 27 χλμ μακριά από την πόλη (Χώρα) Νάξου, βρίσκεται σε υψηλό υψόμετρο, 

http://dipe.kyk.sch.gr/school/nipiagogio-koronidas-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/nipiagogio-koronou-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/nipiagogio-melanon-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/nipiagogio-monis-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/nipiagogio-sagkriou-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/nipiagogio-filotiou-naxou/
http://dipe.kyk.sch.gr/school/nipiagogio-chalkiou-naxou/


όλα τα όμορα Δημοτικά Σχολεία ανήκουν στην κατηγορία ΙΓ, υπάρχουν δύσκολες 

συγκοινωνιακές συνθήκες , το Νηπιαγωγείο ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ ανήκει στην κατηγορία ΙΓ και όλα τα 

χαρακτηριστικά του είναι τέτοια που θεωρούμε ότι κρίνεται απαραίτητη η κατάταξή του στην 

ανώτερη κατηγορία.  

Πρωταρχικός μας στόχος από την συγκεκριμένη γνωμοδότηση ήταν και είναι να 

μπορέσουμε να κατατάξουμε όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά και δίκαια όλες τις σχολικές 

μονάδες ευθύνης του Συλλόγου μας, όπως επίσης  και να καταθέσουμε μια τεκμηριωμένη και 

σαφή πρόταση, ώστε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και οι Αιρετοί του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων να έχουν 

μια ολοκληρωμένη εικόνα-πρόταση για να αιτιολογήσουν και εκείνοι με τη σειρά τους την 

εκάστοτε μοριοδότηση. Στη συνέχεια, ακόμη ένας στόχος μας ήταν οι εκπαιδευτικοί των 

σχολικών μονάδων ευθύνης του Συλλόγου μας, να νιώθουν ότι προτάθηκε η όσο το δυνατόν 

αντικειμενική και δίκαιη μοριοδότηση. Ακόμη, πιστεύουμε ότι με τη συγκεκριμένη 

μοριοδότηση, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν το κίνητρο επιλογής των συγκεκριμένων σχολικών 

μονάδων, ώστε να στελεχώνονται άμεσα και έγκαιρα, χωρίς να αντιμετωπίζουμε κάθε χρονιά 

το πρόβλημα των αναρίθμητων κενών. Τέλος, το ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων στην τελική του εισήγηση 

θεωρούμε ότι οφείλει να λάβει υπόψη του ότι τα νησιά των Κυκλάδων, όπως επίσης και όλες 

οι νησιωτικές περιοχές κρίνεται  αναγκαίο να έχουν την αντιμετώπιση που τις αρμόζει και όχι 

την ίδια με τις ηπειρωτικές περιοχές. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.  

 

 

 

Για το Δ.Σ. 

 

 

 

  

 

Η Πρόεδρος 

Ελένη Φάρκωνα 

Η Γραμματέας 

Ειρήνη Καραμανλή 

 


